
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ЗАРПЛАТНИЙ ПРЕМІУМ ПЛЮС"/ "ДЕПОЗИТНИЙ ПРЕМІУМ ПЛЮС" 

І. Розміри комісійної винагороди 

№ 

п/п 

Банківська послуга Розмір комісійної винагороди Термін сплати 

комісійної винагороди 

1 Відкриття і обслуговування Карткового рахунка:   

за період з дати початку застосування Тарифного пакету до 

останнього дня наступного місяця, за місяцем в якому 

розпочато застосування Тарифного пакету: 

1,00 грн. 

у день початку 

застосування Тарифного 

пакету 

за кожен подальший календарний місяць:1 - 

у перший робочий день 

календарного місяця 

- якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, 

пов’язані з розрахунками у торгівельно-сервісній мережі, у 

попередньому календарному місяці становили менше 

10 000,00 грн. 

500,00 грн. 

- якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, 

пов’язані з розрахунками у торгівельно-сервісній мережі, у 

попередньому календарному місяці становили від 10 000,00 

грн. до 19 999,99 грн. 

200,00 грн. 

- якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, 

пов’язані з розрахунками у торгівельно-сервісній мережі, у 

попередньому календарному місяці становили 20 000,00 грн. 

або більше 

1,00 грн. 

2 Оформлення Картки на ім’я Клієнта: 2   

Visa Infinite (зі строком дії до 3 років) включено у вартість обслуговування 

Карткового рахунка MC World Elite (зі строком дії до 3 років) 

3 Оформлення Картки на ім’я Довіреної особи/ додаткової 

Картки на ім’я Клієнта: 3 

 
 

Visa Infinite (зі строком дії до 3 років) 500,00 грн. 

не пізніше дня видачі 

Картки 

MC World Elite (зі строком дії до 3 років) 500,00 грн.  

Visa Platinum (зі строком дії до 3 років) 250,00 грн. 

MC Platinum (зі строком дії до 3 років) 250,00 грн. 

Visa Gold (зі строком дії до 3 років) 100,00 грн. 

Classic payWave (зі строком дії до 3 років) 50,00 грн. 

Affinity (зі строком дії до 3 років) 50,00 грн. 

MC Debit payPass (зі строком дії до 3 років) 50,00 грн. 

4 Оформлення дублікату Картки (за ініціативою Клієнта) 4 100,00 грн. не пізніше дня видачі 

дублікату Картки 

5 Видача готівки з Карткового рахунка:   

 у Банку: - одночасно з наданням 

послуги 

з використанням Картки включено у вартість 

обслуговування 

Карткового рахунка 

одночасно з наданням 

послуги 

одночасно з наданням 

послуги - без використання Картки 0,5 % від суми операції але не 

менше 5,00 грн. 

- в інших банках України включено у вартість 

обслуговування 

Карткового рахунка 

1) від інших суб’єктів господарювання за допомогою Платіжних 

терміналів на території України 

10,00 грн. 

2) за межами України  

1 раз на місяць у сумі, що не перевищує еквівалент 500 

дол.США 

включено у вартість 

обслуговування 

Карткового рахунка 

- більше 1 разу на місяць або 1 раз на місяць у сумі, що 

перевищує еквівалент 500 дол. США 

2 % від суми операції  

6 - Приймання готівки на Картковий рахунок без 

використання Карток 

0,5% від суми операції але не 

менше 5,00 грн. і не більше 

500,00 грн. 

 

7 Безготівкові зарахування на Картковий рахунок включено у вартість 

обслуговування 

Карткового рахунка 

 

8 Проведення розрахунково-касових операцій за Картковим 

рахунком не у валюті такого рахунка5 

 

1 % від суми операції одночасно з наданням 

послуги 

9 Переказ коштів з Карткового рахунка:   



 у межах Банку: 6 - одночасно з наданням 

послуги 

за платіжними дорученнями Клієнта у письмовій формі7 1%, мін. 50,00 грн., макс. 2000,00 

грн. одночасно з наданням 

послуги 

одночасно з наданням 

заяви про умови 

договірного списання 

коштів 

через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали 0,5% від суми операції але не 

менше 1,00 грн. і не більше 

300,00 грн. 

згідно із дорученням Клієнта на договірне списання коштів 

(періодичні платежі на умовах, визначених у письмових 

заявах Клієнта, наданих до Банку)8 

50,00 грн. 

у межах України:9 

 

 

одночасно з наданням 

послуги 

за платіжними дорученнями Клієнта у письмовій формі10 1%, мін. 50,00 грн., макс. 2000,00 

грн. 

 

одночасно з наданням 

послуги 

Після прийняття Банком 

рішення щодо того, що 

операція за Картковим 

рахунком є правомірною 

за платіжними дорученнями Клієнта в електронній формі: 11  

у сумі до 10 000,00 грн. 5,00 грн. 

у сумі від 10 000,01 до 50 000 грн. 10,00 грн. 

у сумі 50 000,01 грн. і більше 15,00 грн. 

Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки 

Visa на інший рахунок, що обслуговується із застосуванням 

платіжної карти Visa через Банкомати та Інформаційно-

транзакційні термінали 

1,0% від суми операції але не 

менше 5,00 грн. 

Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на 

рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку, засобами Систем дистанційного 

обслуговування АТ «Укрексімбанк» 

7,00 грн. 

Переказ коштів між рахунками, що обслуговуються із 

застосуванням платіжних карток в інших банках України, 

засобами Систем дистанційного обслуговування АТ 

«Укрексімбанк» 

7,00 грн. 

Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на 

рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку (крім переказів здійснених засобами 

Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк») 
10,00 грн. 

10 Обробка запитів Клієнта щодо підтвердження проведення 

платежів за Картковим рахунком 
300,00 грн.  

11 Надання виписок за Картковим рахунком в електронній формі 

/ за допомогою засобів електронного зв’язку 
  

12 про 10 останніх операцій за допомогою Банкоматів Банку 
15,00 грн. 

одночасно з наданням 

послуги 

- про залишок коштів за допомогою Банкоматів  Банку 

(більше 1-го разу на день) 10,00 грн. 
одночасно з наданням 

послуги 

 
- про залишок коштів за допомогою Банкоматів інших банків 

України  
10,00 грн. 

-  шляхом надіслання на Номер мобільного телефону12 включено у вартість 

обслуговування 

Карткового рахунка  

12 Зміна PIN-кодів за допомогою Банкоматів та 

Інформаційно-транзакційних терміналів Банку за 

ініціативою Держателів (більше 1 разу на календарний 

місяць) 

10,00 грн. 
одночасно з наданням 

послуги 

13 Вилучення Карток зі Стоп-списку за ініціативою 

Держателів 
30,00 грн. 

одночасно з наданням 

послуги 

14 Оформлення і доставка Карток за адресами Держателів 
1200,00 грн. 

одночасно з наданням 

послуги 

15 Оформлення і видача Карток у Головному банку протягом 

8 робочих годин 500,00 грн. 

одночасно з наданням 

заяви про виготовлення 

Картки 

16 Послуги платіжної організації платіжної системи: 
  

 видача готівки за кордоном 
сума згідно з рахунком платіжної 

організації платіжної системи + 1 

% від такої суми (еквівал.) 

протягом 10 робочих днів 

з дати отримання рахунку 

платіжної організації 

платіжної системи 

оформлення і видача Карток за кордоном сума згідно з рахунком платіжної протягом 10 робочих днів 



організації платіжної системи + 1 

% від такої суми (еквівал.) 

з дати отримання рахунку 

платіжної організації 

платіжної системи 

не пізніше дня видачі 

Картки 

телексна авторизація за кордоном сума згідно з рахунком платіжної 

організації платіжної системи + 1 

% від такої суми (еквівал.) 

17 Відкриття і обслуговування Карткового рахунка в іншій 

валюті з оформленням картки відповідного класу13 
500,00 грн. 

 

18 Обслуговування Карткового рахунку Клієнта, який не 

підтримує з Банком ділові відносини14 

100,00 грн. 

 

в останній робочий день 

місяця  

19 Обробка авторизаційного запиту за операцією видачі 

готівки на суму, що перевищує Витратну суму 

(більше 1-го разу на день)
15

 

6,00 грн. 
одночасно з наданням 

послуги 

 

ІІ. Розміри процентних ставок 

 

№ 

п/п 

Назва плати Розмір плати Термін сплати 

1 Проценти на залишки коштів на Картковому рахунку 

(окрім Накопичувальної суми «Мої заощадження»): 

  

у гривні 0,00 % річних 

згідно з Умовами 

договору 

у доларах США 0,00 % річних 

у євро 0,00 % річних 

в англійських фунтах стерлінгів 0,00 % річних 

2 Проценти на залишки коштів на Накопичувальну суму 

«Мої заощадження»: 

  

у гривні 4,00 % річних 

згідно з Умовами 

договору 

у доларах США 0,10% річних 

у євро 0,10% річних 

в англійських фунтах стерлінгів 0,10% річних 

 

 

ІІІ. Інші умови 

1. У вартість відкриття і обслуговування Карткового рахунка у межах Тарифного пакету включено плату за: 

- відкриття Карткового рахунка;  

- відкриття та обслуговування Карткового рахунку для обслуговування кредитних ліній з оформленням Картки 

на ім'я Клієнта; 

- видача готівки з Карткового рахунку у Банку з використанням Картки; 

- видача готівки з Карткового рахунку в інших банках України; 

- безготівкові зарахування на Картковий рахунок; 

- проведення розрахунків за оплату товарів і послуг із застосуванням Карток; 

- перекази коштів з Карткового рахунку у межах Банку за платіжними дорученнями Клієнта в електронній 

формі (окрім переказів коштів за допомогою Банкоматів та Інформаційно-транзакційних терміналів); 

- перекази коштів з Карткового рахунку на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті у Банку; 

- перекази коштів з Карткового рахунку на інші рахунки Клієнта, відкриті у Банку; 

- перекази коштів з Карткового рахунку на користь Банку (погашення кредитів, процентів, комісій, пені, 

штрафів тощо); 

- перекази коштів з Карткового рахунку у межах програми «Разом за життя» і програми допомоги Збройним 

силам України за платіжними дорученнями у письмовій і електронній формах, у тому числі за допомогою Банкоматів та 

Інформаційно-транзакційних терміналів; 

- переказ коштів на Картковий рахунок з рахунку, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в 

іншому банку, засобами Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк»; 

- перекази коштів з Карткового рахунку згідно із дорученням Клієнта на договірне списання коштів 

(періодичні платежі на умовах, визначених у письмових заявах Клієнта, наданих до Банку) з метою переказу коштів на 

вкладні (депозитні) рахунки, відкриті у Банку, переказу коштів на користь Банку (погашення кредитів, процентів, 

комісій, пені, штрафів тощо), переказу коштів у межах програми «Разом за життя» і програми допомоги Збройним силам 

України. 

- приймання готівки для поповнення Карткового рахунку із застосуванням Карток; 

- отримання у Банку місячних виписок (за останній звітний період) за Картковим рахунком на паперовому 

носії; 

- отримання місячних виписок (за останній звітний період) за допомогою Інформаційно-транзакційних 

терміналів Банку 1 раз на день; 

- отримання виписок про залишок коштів на Картковому рахунку за допомогою Банкоматів та Інформаційно-

транзакційних терміналів Банку і банків України, що є партнерами Банку 1 раз на день; 

- Зміна PIN-кодів за допомогою Банкоматів та Інформаційно-транзакційних терміналів Банку за ініціативою 

Держателів 1 раз на календарний місяць; 

- розподіл доступної суми у межах Карткового рахунка (накопичувальна сума «Мої заощадження»); 

- розрахункове обслуговування засобами Систем дистанційного обслуговування. 



2. У разі відсутності у цьому Тарифному пакеті розмірів комісійної винагороди за певні Банківські послуги, 

оплата комісійної винагороди за надання відповідних послуг здійснюється за загальними тарифами комісійної 

винагороди на банківські послуги Банку, затвердженими Банком. 

_________________________________________________________________________________________________

___ 
1
 До розрахунків у торгівельно-сервісній мережі включаються платежі з оплати товарів і послуг, здійснені у торгівельно-

сервісних мережах України і за її межами, у тому числі у мережі Інтернет (окрім переказів за реквізитами платіжних 

карток отримувачів і платежів, здійснених за допомогою Інтернет-банкінгу). 
2
 На ім’я Клієнта дозволяється оформлення лише однієї основної Картки. 

3 
Картки на ім’я Довірених осіб/ додаткові Картки на ім’я Клієнта оформлюються зі строком дії, що спливатиме не 

пізніше спливу строку дії основної Картки, випущеної на ім’я Клієнта. На ім’я однієї особи дозволяється оформлення 

лише однієї Картки одного типу. 
4
 Не застосовується у разі випуску дублікату Картки за ініціативою Банку. 

5
 Проведення розрахунків за операціями не у валюті Карткового рахунка здійснюється відповідно до умов Договору. 

6
 Перекази коштів з Карткового рахунка у межах Банку проводяться виключно у валюті такого рахунка. 

7 
Застосовується для усіх таких операцій, окрім: 

- операцій щодо переказу коштів на вкладні (депозитні) рахунки у Банку; 

- операцій щодо переказу коштів на інші рахунки Клієнта у Банку; 

- операцій щодо переказу коштів на користь Банку (погашення кредитів, процентів, комісій, пені, штрафів тощо). 
8
 Застосовується для усіх таких операцій, окрім: 

- операцій щодо переказу коштів на вкладні (депозитні) рахунки у Банку; 

- операцій щодо переказу коштів на користь Банку (погашення кредитів, процентів, комісій, пені, штрафів тощо); 

- операцій щодо переказу коштів у межах програми «Разом за життя» і програми допомоги Збройним силам України. 
9
 Перекази коштів з Карткового рахунка у межах України проводяться виключно у національній валюті. 

10 Застосовується для усіх таких операцій, окрім: 

- операцій щодо переказу коштів у межах програми «Разом за життя» і програми допомоги Збройним силам України. 
11

 Застосовується для усіх таких операцій, окрім операцій щодо переказу коштів у межах програми «Разом за життя» і 

програми допомоги Збройним силам України. 
12

 За місяці, в яких Банківські послуги не надавалися, виписки не надаються. 
13 

До Карткового рахунку в іншій валюті оформлюються Картки, передбачені п. 2, зі строком дії, що спливатиме не 

пізніше спливу строку дії Картки, випущеної до рахунку в національній валюті. Інші послуги за цим Картковим 

рахунком надаються відповідно до пакету "Преміум Плюс". 
14 Тариф застосовується для Карткових рахунків, окрім рахунків, на які накладений арешт. Тариф стягується останнього 

робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку клієнта наявний залишок коштів та протягом 6-ти місяців 

поспіль до рахунку немає жодної Картки, строк дії якої не закінчився. Плата утримується договірним списанням у 

повному обсязі з рахунку клієнта. При цьому, якщо сума розрахованої комісії менше  ніж мінімально встановлений 

розмір комісії, то комісія утримується у розмірі залишку на  рахунку клієнта. 
15 Тариф містить ПДВ. 

 


